Kristoffer Hjorth Kruse forsvarer den kristne tro i ny bog
Stud. theol. tager udfordringen fra Ateistisk Selskab op
Hvorfor tro på en Gud? Dette spørgsmål stillede Ateistisk Selskab danskerne tilbage i marts 2016
under sloganet #tænkselv. Det er et eksistentielt vigtigt spørgsmål for et menneske at stille sig
selv. Så vigtigt, at stud. theol. Kristoffer Hjorth Kruse har sat sig for at give et reflekteret og
gennemtænkt svar i bogen: ’#Troselv. En bog om hvorfor kristendommen giver rationel mening’.
Kristoffer udfolder i bogen, hvorfor han mener, at det giver bedre mening at tro på en gud end at
lade være. Derefter forklarer han, hvorfor netop den kristne Gud giver bedst mening.
Kristoffer Hjorth Kruses bog udkommer den 26. juni, men han tager 100 eksemplarer med til
Folkemødet på Bornholm den 15.-18. juni, hvor han indgår i en debat med Anders Stjernholm fra
Ateistisk Selskab. Det er i øvrigt ikke første gang, at Kristoffer duellerer med Anders Stjernholm og
udfordrer ham til at tage stilling til kristendommens påstand om, at der findes en overnaturlig
Gud. En sådan debat kan ses på YouTube.
Kristoffer Kruse studerer teologi på Menighedsfakultetet i Aarhus, hvor han sideløbende har et
bijob i Center for Kristen Apologetik, der begrunder og forsvarer den kristne tro.
Men hvorfor er Kristoffer egentlig så optaget af at forsvare den kristne tro og udfordre ateister og
andre til at tage stilling?
Kristoffer udtaler:
Jeg har udgivet bogen, fordi jeg oplever, at der er stor efterspørgsel efter en rationel funderet
tilgang til troen. Jeg har fået flere tilskyndelser til at skrive sådan en bog her, hvorfor jeg oplevede,
at det var meningsfuldt. Endvidere tror jeg, at religionsdebatten bliver mere markant i de
kommende år, og derfor vil jeg gerne være med til at udfordre ateister og udruste kristne.

#Troselv udkommer på Forlaget Mellemgaard, er på 150 sider og koster 160 kr. Se flere
oplysninger om bogen her: http://mellemgaard.dk/product/tro-selv-1683/
Se Kristoffer Kruse i debat med Anders Stjernholm fra Ateistisk Selskab her:
https://www.youtube.com/watch?v=rAJacIkFQ00
Menighedsfakultetet er et privat uddannelsessted, der tilbyder en akademisk teologiuddannelse
med sigte på at uddanne præster og kirkelige ledere på folkekirkens trosgrundlag. Se mere om
Menighedsfakultetet her: www.teologi.dk.
Læs mere om Center for Kristen Apologetik her: www.apologetik.dk
Kristoffer Hjorth Kruse kan kontaktes på Tlf: 31107879 eller kristofferkruse20@gmail.com

